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PIONIROJ
Je la momento de la apero de tiu ĉi numero de nia revuo, la Brusela Grupo 

estos festinta malnovan kunlaborinton de nia Ligo, In simpatian S-ron Mathieu*, 
kiu, kroni aliaj meritoj, ankaŭ estis iani kasisto de Belga Ligo,

Ni, kiun, en la jaro 1917, S-ro Frans Sclioofs esperantigis, samtempe kun 
S-ino Sclioofs kaj S-ro De Ketelaere, ne havis la feliĉon tuj ekkoni multajn 
samideanojn.

Estis por Esperanto mallumaj jaroj, similaj al tiuj, kiujn ni antaŭ nelonge 
denove travivis.

Sed kiam, post la fino de tiu unua Metu!milito, la movado denove pli bele 
kaj pli triumfe ekfloris, unu el la unuaj samideanoj, kun kiuj ni interkonatigis, 
estis S-ro Mathieu*, kiu, kvankam tiam ankoraŭ tre juna, tamen ŝajnis veterano, 
laŭ ĉio tio, kion li jam estis farinta por nia movado, de lia esperantigo en 1908.

Kaj, kvankam, ni, en nia proksima numero, certe ion legos pri la solenaĵo 
okaze de lia kvardekjara jubileo, ni tamen volas tie ĉi saluti publike tiun bonan 
arnikon kaj ankaŭ, kun li, tiujn samcelanojn, kiuj ĉiuj, ofte en tre diversaj rondoj 
kaj laŭ malsimilaj manieroj, faris sian eblon por helpi al la disvastigo de nia 
lingvo.

Ni sammomente, volas honorigi S-inon Elworthy-Posenaer, kiu, kvankam ŝi 
ankoraŭ nur malfacile povas ĉeesti kunvenojn, tamen daŭrigas la fajran disse
madon, publikigante en tagĵurnaloj artikolojn pri Esperanto kaj raportojn pri 
niaj naciaj kaj internaciaj kongresoj, kiel tio ankoraŭ tiun ĉi jaron okazis en 
« Le Matin »; al S-ro Ritschie, alia influa membro de la « Sepo por la Sepa 
tiu fama L. K. K., kiu en 1911, organizis eti Antverpeno plej belan universalan 
kongreson.

Kaj, en ilia persono, iii salutas ankaŭ ĉiujn aliajn, kiuj eble ne hulis tian 
gravan aŭ unuarangan rolon kiel la jam cititaj sed kiuj tamen, ĉiu laŭ sia forto, 
helpis al la sukcesigo de niaj ĉies komunaj klopodoj; ne forgesante kompreneble 
tiujn kelkajn, kiuj ankoraŭ ĉiam alte tenas la standardon kaj havas la feliĉon, 
ke ilia san- kaj vivstato permesas al ili pluan viglan kunlaboron.

Estus bone ke, en nia Ligo, ni havu la kompletan liston de tiu honora kolono 
de veraj pioniroj de nia movado, kiuj restis fidelaj al sia idealo kaj al sia Ligo.

Maur. J A UMO.TTE.

Articles en francais et en flamand, pp. 14 et 15. 
Artikels in 't Vlaams en in 't Frans, blz. 15 en 14.



34a UNVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Bournemouth, H-13 Aŭgusto, 1949.

UNUA INFORMILO
Loka Kongresa Komitato. Prezidanto : J, W. Chambers; Vicprezidanta : 

R. Porter; Ĝenerala Sekretario : C. C. Goldsnuth; Konstanta Sekretario : O. T 
Nicolaisen; Komitatanoj : W. Birtvvistlc, F-ino G. E. Cook, A. Fisher, F-ino M. 
Gray, S-ino W. Laurie, S-ino F. W. White.

Adreso por leteroj. — 34a Universala Kongreso de Esperanto, Heronsgate, 
Rickmansvvorth, Hcrts., Anglujo.

Kongresejo. — La Urbdomo, Bournemouth. La malferma kunsido kaj la 
balo okazos en la paviliono.

Kongresam oj : ĝis
31.12.48

ĝis
31.3.49 poste

Kongresano........................................ 3 0 ,- 35,— IO,-
Edzo aŭ edzino de kongresano .. . sii. 15,— 17,50 20,—
Junul(in)o ne pli ol 20-jara ......... . sii. 12,50 lo,— 20,—

Pagoj. — Estas akceptataj :
1. Ciuj pagiloj ŝanĝeblaj en bankoj. Atentu : ne sendu monbiletojn en letero !
2. Internaciaj poŝtmandatoj, Cekoj, k. t. p. pageblaj al Universala Esperanto-

Asocio.
3. Oni pagu al iu banko petante ke la sumo estu sendota al Barelajn Bank Ltd.,

Rickmansvvorth, konto de Universala Esperanto-Asocio, kaj kun sciigo 
pri la sendinto.

Kiel pagon por la kongreskotizo ni ne akceptas poŝtmarkojn aŭ varojn, sed 
ni povas akcepti ĝuste stampitajn internaciajn respondkuponojn laŭ la tarifo 
4 rpk. — I sii.

Aliĝiloj. — Haveblaj Ce U. E. A. kaj Ce la landaj asocioj. Aliĝilo validas nur 
kun samtempa pago. Skribu la nonion kaj adreson tre klare, prefere per literoj 
similaj al la presitaj.

Kongreskarto. — Tuj post ricevo de Ia aliĝilo kaj kotizo, L. K. K, sendos 
al vi provizoran kongreskarton. Pli poste kongresanoj ricevos informojn kaj 
mendiloj!] por loĝejoj kaj ekskursoj.

Al informpetoj bonvolu aldoni internacian respondkuponon (Britoj, poŝt
markon).

Glumarkoj. — Mendu kaj uzu la belajn kongresajn glumarkojn. Por F) p. aŭ 
du rpk. oni ricevos folion da 20 glumarkoj.

Blinduloj, — Konforme al la kongresregularo de U. E. A., blindulo kaj 
lia gvidanto ricevos senpagan kongreskarton ĝis la fino de Marto 1949; poste 
ili devos pagi la duonon de la plena kongreskotizo. La aliĝilo de blindulo devas 
esti subskribita de blindula organizaĵo, aŭ de okulkuracisto.

Blindula kaso. Helpu ebligi al blinduloj la kongresviziton; la komitato 
antaŭdanke akceptas donacojn por tiu kaso.

Fakkunsidoj. — Tiuj, kiuj volas aranĝi fakkunsidojn, estas petataj sendi 
informojn al ni kiel eble plej frue, kun indiko pri la antaŭvidata nombro da 
ĉeestantoj.

Loĝejoj. — Pri tiuj ni donos informon en estonta informilo, sed ni povas 
nun sciigi ke bonaj loĝejoj estos haveblaj po L' 5, O, 7, 8, kaj pli altaj sumoj 
por la semajno. Tiuj prezoj enhavas la koston de Ciuj manĝoj diini la semajno, 
sed ne la trinkmonon. Ni esperas ankaŭ aranĝi pri malmultekostaj loĝejoj kaj 
tendare. Notu, ke pto la specialaj cirkonstancoj en Bouniemouth (feria urbo) 
ni kutime povos akcepti mendojn por restado nur de sabato ĝis sabato, t. e. 
por unu, aŭ du, aŭ pli da semajnoj.

Aliĝoj. — Ĝis la 25-a de Oktobro aliĝis 293 personoj el 21 landoj,

Esperantistoj diskonigu esperanton, diligente legigante 
de konatuloj viaj la nacilingvajn tekstojn de nia Bulteno.

I
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LA 33a UNIVERSALA KONGRESO EN MALMO
/Vo la  intervuo ile lu reporto, ni preferis prokrasti ĝis proksima 

nii mero la sekvon ile tio artikolo verkita ife Kongresanino n ro 8 2 6 .

Estimataj Samideanoj,
Hii Bruselo mi envagonigis kun kelkaj belgaj gesamideanoj. En la vagonaro 

jam troviĝis multaj anglaj esperantistoj; en Lieĝo aliĝis Ia franca karavano kaj 
en Da ilujo la dana. Do, iom post iom, la tuta vagonaro esperantigis. Trave
turante Germanigon, ni nur haltis en la grandaj stacioj. Cie atendis germanaj 
esperantistoj, kiuj salutis nin, kaj unuflanke ĝojis havi la okazon paroli kun 
eksterlandaj gesamideanoj, aliflanke bedaŭris esti ankoraŭ malhelpataj parto
preni la kongreson. Sabate je la kvara horo matene ni alvenis en Malmo. 
Ne tre oportuna tempo.

l ion tutan sabaton estis vigla interpasado en la akceptejo. De ĉiuj flankoj 
alvenis la gekongresanoj por manifesti la utilecon du la lingvo internacia. 
1761 gepartoprenantoj el 33 landoj enskribiĝis por la 33a internacia kongreso 
de Ia Universala Esperanto Asocie. Sabatvespere je la sepa horo la kongreso 
estis solene malfermata en la salono de la urba teatro de Malmo.

Tiu teatro- estas laŭdire la plej moderna en la tuta Skandinavio. La unuaj 
momentoj estis vere .surprizaj. La estraranoj kaj komitatanoj same kici la 
salutparolontoj jam estis sur la scenejo. La unuaj tonoj de nia finfino eksonis 
kaj Ia tuta ĉeestantaro leviĝis kaj komencis kunkanti. Subite la scenejo estis 
lumigata per du grandaj reflektoroj kaj en tiu klara lumo malrapide sed tiam 
por ĉiu videble malsupreniĝis la en Berti jani konata granda kongresa Espe
ranto flago, ĝis ĝi formis la ifonon por ĉiuj, kiuj troviĝis sur la scenejo. Estis 
vere solena momento.

Direktoro Wilhelm jolmnsson akompanata de la muziko deklamis prologon. 
Samideano Jan Stronie de Malin/), Prezidanto de la L. K. K., salutparolis nome 
de la L. K. K. Poste okazis la kutima paroladeto de la reprezentanto de la urba 
estraro, kili bonvenigis la kongreson nome de la urbo de Malmo, kaj finfine 
parolis la Prezidanto de la U. E. A., S-ro Malnigri! el Stokholmo.

Inter alie li diris, ke nia internacia kongreso estas kiel birdo, kiti flugas de 
lando al lando. Li akcentis, ke cl nni tiu semajno iii ne estas italoj, francoj, svedoj 
aŭ aliaj nacianoj sed nur esperantistoj. Plue li akcentis Ia signifon de Esperanto, 
esperis, ke ĝia praktika uzado rapide disvastiĝos.

Estis vere okulfrape, kiom inuite da gejunuloj ĉeestis tiun kongreson. S-ro 
Mai m gre n atentigis pri lo somera Universitato, pri la laborkunsidoj kaj la 
fakkunsidoj. Li finis sian paroladeton per la vortoj, ke la estonto estu por la 
junularo, ke ili uzii pli facilan interkonmnikilon ol la diversaj naciaj lingvoj. Ni 
helpu al la junularo krei (ili bonan mondon, por ke ĝi havu internacian, super 
nacian percepton de la mondo. La devizo de la 33a kongreso estu : « Esperant') 
por la Junularo

Post tiuj vortoj okazis la kutimaj paroladoj de la oficialaj reprezentantoj 
de registaroj kaj poste la salutparoladoj de la reprezentantoj de la landaj 
asocioj. Kiel lasta parolinto salutis la kongreson la nepo de D-ro Zamenhof, 
Ludoviko Zamenhof. Li parolis nome de sia familio. Post kelkaj informoj flanke 
de la L. K. K. komenciĝis la interkonatiĝa vespero en la halo de la urba teatro.

Tiuj, kiuj jam ĉeestis kongreson, scias, ke la interkonatiĝa vespero havas 
tute apartan ĉarmon. Oni retrovas malnovajn amikojn, 'i interkonati ĝas kaj fratigas 
kiui ankoraŭ nekonataj gesamideanoj. Tiun vesperon oni nur aŭdis nian lingvon 
internacian, sed ne nur tiun vesperon; dum la tuta semajno, ĉie la gekongres
anoj sekvis la konsilon de la estraro, ke oni ekskluzive parolu Esperanton. 
Baldaŭ regis la konata varma sfero en la kongresejo, kaj nun noktmeze oni 
disiĝis por denove renkontiĝi la venontan tagon.

La dimanĉo estis kici kutime ĉe kongresoj, sed lunde komenciĝis la Somera 
Universitato, kiu daŭris ĝis sabato. Tiu Somera Universitato meritas kelkajn 
vortojn. Entuta parolis naŭ prelegantoj. D-ro Soderberg de la Universitato de
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UN VIOLON D’INGRES
« A (juoi ('esperanto pourrait-il nie servir ? Je n'ai pas rin.tention cle pa rti

ca per a des congres internationaux; je naci pas hesojn de lire los ouvrage* 
dauteurs etrangcrs. » Tel est le langage des indifferents. Cejta ina dintre eux 
ajoutent une puelconpue ohjection, qu'ils ont entendue mais pas vendee.

Nous avons jadis entenda un philologie distingile affirmer gue 1'esperanto 
ne pourrait subsister, parce pne infailliblement et suivant uo processus histo- 
rique, Jes peuples en feraient de imilfiples dialectos.

Par la suite, ce philologue fut etonne d'apprendre que depuis 1905 ont licu. 
chaque annee, des congres de m i 11 i c rs d’espĉrantistes venus (Rauf dunon Jes 
deux guerres mondiale^) de pays (et de continents) fort eloignes les uus des 
autres, et quc tous ces gens parlent 1’esperanto de la meme maniere et se 
comprennent fort tien. II avait perdu de vue pne c'est la litterature pui assure 
la stabilite d une langue,_et pite la langue auxiliaire est destinite non sculement 
a efre pariae, mais su rto u t a efre ferite et impriniee. II ne savait pas pne le 
Secretariat U ene rai de la Societe des Nations, se placant nu point de vue 
strictcment objectif, a fait jadis une enpuĉte a ce sujet, et pne ce pne nous 
vcnons de dire est signale Jaus son rapport A 5 (I) 1922, approuve par 
I’Assemblee generale du 21 septembre 1922.

Le meme rapport constatait deja l'existence d une importante litterature,

Uppsala enkondukis kaj fermis la Someran Universitaton. La prelegantoj elektis 
tre diversajn temojn, kaj estis vera intelekta plezuro aŭskulti la parolantojn 
pro ilia ĝisfunda kono de la elektitaj tenioj, pro ilia lerta uzado kaj la 
lingvistika beleco de nia lingvo. La Somera Universitato montris, ke Esperanto 
plene taŭgas kiel spirita interkomprenigilo. La temoj de la prelegoj estis zorge 
elektitaj. Tiel ekzemple Profesoro Bjbrn Collinder de la Universitato de Uppsala 
parolis pri « La Laponoj ». S-ro Stop-Bovvitz el Oslo paroli pri « El la mirinda 
naturo Profesoro Knut Lundmark de la Universitato de Lumi parolis pri 
« La ĉefprincipoj de la nuntempa internacia juro •». S-ro Stahre el Stokholmo 
parolis pri la « Sveda koopera movado ĝenerale kaj ĝia eduka agado ». Preskaŭ 
ĉiuj prelegoj estis ilustrataj per filmoj. Kvankam tre bela vetero favoris la 
kongreson, ĉiutage 300 ĝis 4(X) geaŭsloiltantoj ĉeestis la prelegojn.

En la kongresa semajno okazis 3 laborkunsidoj. Dum la unua kunsido oni 
prihakis la agadon de la pasinta jaro. Gi estis enkondukata de S-ro Oliver, 
kiu raportis pri la unua komitatkunveno. Poste sekvis diskutado pri diversaj 
punktoj. Pro la fakto, ke en multaj landoj la membroj ne povas pagi sian 
kotizon pro devizaj malfacilaĵoj, ekestis deficito en la U. E. A. kaso. Por forigi 
ĝin S-ro Goldsmith petis, ke proksimume 400 gekongresanoj aliĝu al U. E. A. 
kiel individua membro. (Dimi la ferma kunsido oni komunikis ke 60 novaj 
membroj aliĝis.) Alia propono por forigi la deficiton estis, ke la esperantistoj 
de tiuj landoj, kiuj rajtas pagi al U. E. A. adoptos samideanon de iu lando, 
kie oni ne rajtas pagi.

Inter la 33 landaj reprezentantoj ankaŭ estis la prezidanto de la germana 
Esperanto movado, S-ro Biinemann el Hamburgo, malnova veterano de nia 
ideo. Oni diskutis la germanan problemon, kaj problemo ĝi restis. Rimarkindaj 
estis la vortoj de ĉekoslovako. Li diris inter alie : « Nia lando estas detruita 
de germanoj, niaj suferoj estis nepriskribeblaj, sed tamen per la radio ni etendas 
la manon de la germanaj esperantistoj. »

Koncerne la petskribon oni proponis nur akcepti la individuajn.subskribojn. 
Entute envenis 7.621.933 subskriboj, sed inter ili 867.537 nur estis individuaj 
kaj 6.754.396 kolektivaj.

Oni forte kritikis, ke ofte fakdelegitoj ne sufiĉe konas la lingvon, kaj tiaj 
delegitoj pli malutilas ol utilas la movadon. Kulpas pri tio kompreneble nur 
la lokaj grupoj, kiuj proponas tiajn personojn. La listo de la delegitoj ne 
unualoke estu longa, ĝi unualoke devas enhavi taŭgajn personojn, kiuj tre bone 
konas la lingvon. (Subvo en fa k s in ta  numero.)
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ESPERANTO IN DIENST VAN DE VVETENSCHAP
(Uit een artiki van G. E Makkink, iii « De Esperantist », Fii r m e remi)
Vele .gtfleerden hebben o p de grote bruikbaarheid van het esperanto gevve- 

zeri. Reeds in 1887, nog voor Zamenhof het esperanto had gcpubliceerd, liad 
de American Philosophica] Societa te Pliiladelphie eeo reeks van eisen opge- 
steld vvaaraan eeo universele hulptaa! luu moeten voldoen. Hoevvel Zamenhof 
nicts van dit document afvvist; bleek zijn taai vrijwel geheel aan deze eisen 
te voldoen.
, Nu, na de twcede uereldoorlog, tcngcvolge van de snellere verkeersmoge- 

lijkheden, de beoefenaren der wetenschap veti ni eoj dan vroeger persoor.lijk 
met elkander in aanraking konion, oji studiereizen en op internationale eon- 
gressen, is de invoering van eeo gemeenschapi>elijke verkeerstaal eeli dringendc 
cis gewordcn. Meu behelpt zich eehter nog met vele talon gclijktijdig, meestal 
lici Engels, i raris en Duits en meent dat dit hcei goed mogelijk is. Dat dit 
systeem todi rnaar gebrekkig furictiomieert blijkt uit het fcit, dat veelal van 
vertalers of van eeli kostbare combinatie van eeli telefooninstallatie met tolken

Trui t en ouvrages ecrits en eS|>eranto et rdatifs a des sujcts los plus divers 
qn'en traductions. Cos oeuvres brigi naios et eos traductions ont ete fa ife s par 
des esperantistes de pays tros divers dT.nrope et d’Ameriquc, et meme de 
Chine et dii Jupon Aujourddnn, fontis les publicatipns ree entos: et les (Tongres 
internationale d’esperanto, a Berne en 1947, a Malinoj en 1918, ont montre 
encore la parfaite misformite et la stabilite de la langue.

l.es processus historiques so rti actuellement enormement differents de ceux 
tihi v a des cenfnmes et des milliers d’annees; les relations et le trabe inter
nationale sont devenus d une intensita qui n'ont jamais e.xistĉ anterieurement. 
Los objeetions i j ue Ton fait a Respertu to sont diverses, et souvent hizarres; 
nous en avon» tea m i ni urie pour montrer qnii serait fort utile ĝibon iie critique 
pujon connaissance de cause.

Aux indiffĉrents, nous signalons quc bcaucoup de gens intelligcnts ont uii 
■i violon d lngrcs », qui les distrait de preoccupations professionnelies ou autres. 
lin art, la litterature..., la langue auxiliairc pourrait etre...

— Ali non, Monsieur ('esperantiste, merci pour la distraction; je n’ai pas 
la hosse des langues; je ne garde pas uti souvenir bien agreable des legons 
que j ’en ai du suivre jadis, sans gra n d resultat d’ailleurs.

Mon Cher intcrlocuteur, je vois gue vous ĉtes insuffisamment renscigne.
- Mais cependam, oii ne petri nier quc Uetude d une langue est tres ardue.

L’espernnto fait exccption. li est le resultat de ee qtron pourrait appclcr
une evolution dirigee des langnes europefinnes prises dans leur ensemble; 
certaincs dintre elles sont exemptes des gravos complications grammaticales 
gue presentent les autres, et reeipropuemcnt. En les comparant, on voit que 
presque tontos cos complications sont mutilos a l’expression exacte des idĉes. 
Uautcur de 1’esperanto a elimini ces difficultes. Deieiemenient, ii a choisi, 
comme base dii vocubulaire, des « racine» » de mots, prises jirineipalement 
dans les langues romanos et germanu|ues, et frepnemment communes a ces 
deux grotipes linguistipues. li les a orthographiees de telle sorte que la pro
nonciation est ent erement d'accord avec 1’ecMt, tout en laissant les racines 
bien reconnaissables. Enfin, par lin jeu d'affixes a Sens tris net se combinant 
Iogiquement avce les racines, ii a niis a la disposition de resperantiste uii 
nombre tros im portaj de mots aŭ moyen dhili nombre rclativcment f a i h I e* de 
racines, facilitant ainsi tres considerablement le role de la memoire, tout en 
perincttant Impression des nuauces les plus delicates.

[^'esperanto petu done bien etre uri « violon dMngres » pour ceux pui, Ie 
eceur bien place, s'intercssent non seulement a leur propre interet, mais aussi 
a celui des nouvclles generations; ii nest en effet pas douteux pne la facilita 
de comprehension reeiproque peut ai der beaucoup an maintien de la paix dans 
le monde. C. V ANDE VELDE.
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MEMBRO BONFARANTA
Cu vi jam estas « bonfaranta membro » ?
Duafoje ni faras la demandon en « Belga Esperantisto ».
Se vi ne jam estas, turnu vin al via kasist(in)o, kiu helpos vin eniri la 

vicon de tiuj subtenantoj de nla Ligo.

gebruik gemaakt vvordt; dat medcdelingen in nieer taleo moeten vvorden gedaan 
en dat het persoonlijk contact tussen lang niei alle congresdeelnemers mogelijk 
is tengevolge van het verschil in taai. Esperanto zon onmiddellijk tot een enorme 
vergemakkelijking van het contact voeren en tot een besparing in tijd en 
kosten. De enige voorwaarde is dat nie» het leert.

Ook in de publicatie heerst noch talcnchaos. Esperanto zou hier tot ceo 
grote verbetering kunnen voeren. Meti moet dan echter het publiceren in de 
nioedertaal opgeven en zie h enige moeite getroosten het esperanto te leren. 
Deze moeite vindt haar beloning, zodra ook andoran in esperanto gaan publi
ceren in plaats van in een « kleine taai ». Voor hen die nu met veel moeite 
in.een der moderne talen publiceren (dus in een voor hen vreemde taai), bete- 
kent het schrijven van esperanto een Vereenvouding, en zelfs ais meli esperanto 
eerst nog moet leren krijgt men deze tijd spoedig terug, doordat meti van het 
ploeteren met de moderne talen af is.

Voor de publicatie van kostbare handboeken, universitaire leerboeken, atlas- 
sen, encyclopedieen, enz., zon het gebruik van esperanto een belangrijk pers- 
pectief zijn; het zou tot een vergroting van de oplaag kunnen leiden en daardoor 
zou de prijs van deze in de rege! dure uitgaven belangrijk lager kunnen zijn. 
Dat elk land zijne cigon grote enciclopedie!!» heeft,. is verku isting in energie, 
omdat een belangrijk deel van de inhoud volkomen tinivcrseel is.

De toepassingen van esperanto in wetenschappelijke publicaties zijn in 
verhouding tot de zee van vakliteratuur nog niet talrijk, maar \vat er reeds 
is bevvijst dat o p elk gebied esperanto bruikbaar is. Het is intussen veel te 
veel ora  hier haar summier vvecr te geven. Voor vele vakken zijn de technische 
termen in het esperanto vertaald, zodat men het esperanto onmiddellijk in 
gebruik kan Stehen. Voor 1939 werd in Japan vrijveel gepubliceerd in het 
esperanto; ik denk aan de jaarverslagen van een meteorologisch station. Tot 
dat jaar veere! in Bel gie de « Medicina Revuo » gedrukt, het vakblad van de 
bond van artsen-esperantist&i. Ook verscheen een kostbare atlas over het 
zonnespectrum, van drie Nederlandse sterrekundigen, vvaarin de tekst zowel 
in het Engels ais in Esperanto is gedrukt. De Braziliaanse regeri n g dnikt haar 
statistiek, die voor het hulteniana! is beste ni d, af in drie talen : het Portugees, 
het Engels en het Esperanto,. waarin de erkenning ligi opgesloten dat Esperanto 
een volvvaardige en bruikbare taai is voor vvetenschappclijke publicatie ( ’ ).

Men kan de vvetenschappclijke vvereld evenals de maatschappij in zijn gcheel 
de vcrvvijten maken dat meri zich te vveinig rekenschap geeft van het ongemak 
der taalverschcidenheid; dat men zich niet weet los te maken van het voor- 
oordeel dat hct Esperanto een « kunsttaal *> is en dat men nog niet op de 
gedachte is gekomcn de heginselen van « etficiency » toe te passen op het 
gebied der internationale com unica tie.

Maar deze tijd breekt aan, men ziet de kentering. In Engeland \verd verledcn 
jaar de British Esperantist Scientiae Association opgericht; in Ncderland werd 
de Vereniging voor Toepassing van Esperanto in de W ete ti scha p opgericht. 
Beide verenigingen zijn aangesloten bij de Internacia Scienca Asocio Espe
rantista, en in verschillende lamien begint in tle vvetenschappclijke kringen 
belangstelling te groeien voor het Esperanto en zijn mogclijkheden voor de 
vvetenschap. Alen moet op tien dtiur tot de ontdekking komen tlaf de voordelen 
van verstrekkende aard zijn.

V1) De Internationale Commissie voor Electrotechniek heeft, in haar zitting 
van 1935, te Brussel, beslist de technische Esperanto-termen in haar vvoorden- 
boek te publiceren.
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BELGA KRONIKO
A N T V E R P E N O . -  L a  V en ia  Stelo. -  Ĉi u vendrede, je In i o ,5 0  Loro en salono « D e 

VVitte Let;uw >, Lranfcrijklei, 4  (i-t» etaĝo), sem ajna krimado kun programo, pri kiu informos 

In Ingaj ĵurnaloj.
Ĝi milardo, je la. 20»  hororon In L em ejo  de In B elg ium , daŭrigo de la jus komenciĝinta 

elementa kurso cle Esperanto.

BRUSELA G R U P O ' -  Programoj de la f in o n ta j kunsidoj. — E jo  : rne aŭ Beurre, 4 0 , 

Bolorslra.it. l loro, la  2 0 -a.

Novembro, — L a  8-an : l ino O  bo;* inski, < M i vojaĝis ni Norti ltalujo * ;  Ia 13 an : 
D-ro Kenipeneer», *. Autun kvardek Jaro j » :  In a  2-an : S-ino Senbei. « Ĉeĥoslovaka Anto
logio > ; In J p a n  : S-ro Svi inne, 4 Rezorbado de Ŝtatoficistoj »,

Decembro. —_ L a  6 - a n : Parolata ĵ  om ulo: In 1 3 - a n :  Zamenhof- vespero; la 20-an : S-ino 

E lfy  Staes, < Pri (Ĵu id o  G ezo I le *.< Jn 2 7 -an . S  ro Senbei. «  Ŝerc a ĵo j >.

f  (muara. — La 3 -an : Parolata ĵurnalo ; la 1 0 -an : S-ro G uyot, «  Pri AL-lkulfuro » ;  la 
1 7 -an -t G enerala  Kunsido, raportoj de Prezidanto, Sekretario kaj Kasistino; la  24 an i S-to  

Hart. < Pri io ajn » ;  In 7 1 an : S-ro V erdier, « I  Li tui j Balbutoj ».
Februaro, —> L a  7 -fth ; Parolata ĵurnalo  i Ia 1 4 - « « . :  S in o  Rie Lan i kun te iho ne j n »  kornita.

-7'.: 'v;'. ' •'."i :' *
G E N T A  G R U K )  D E  R. B. E  E. malfermis. Is 1 1 -an d e Septem bro sian lernan kuj inter

parolan kunsidaro*». K elkaj novaj lcrnunt(i»)o} enskribiĝi* N i esperas ke diversaj grupanoj 

sekvos la  ekzemplon de Sinjorino V na VVantfeel®, kunveniganto ankoraŭ estontajn esperantistojn.
Kunsidoj okazis In p-a n kaj la a v a r i  de O ktobro (sabate), je 17  h. en lo M ezgrada 

f .entejo, i. Bisdoinknai, Geni.

ESPERANTO KAJ...
K O M E R C O

En t Franca Esperantisto -- kaj en « Lu Interligilo *  operis alvokoj de S-ro Tbollet, 
komerciata, «venue Llŭm enceau. Port f ynutey. M aroko, kaj de S-ro G ailiiot. inĝeniero. 3 , 

squnre des A igies. Chantillv (Oise'). Frianeujo, kiuj intencas starigi grandan, influan komercan 

societon, kun Ia kunhelpo de Esperantistoj en ĉiuj landoj. Titi ĉi finno uzus en siaj interna} 
rilatoj nur Esperanton kaj farus ĉiaspecajn  servojn a l Esperantistoj, sur diversaj komerco}' 

kampoj : turismo, importo kaj eksporto de varoj, k. t. p. ,

Ciuj; kiui em us partopreni en tiu entrepreno, kiu devos montri la  eblecon uri Esperanton 
grandskale, ankaŭ en komerco, povas sin tumi al S-ro Gailiiot (supremenciita adreso).

spoim)
K onkurso pri sporta Verdaĵo. —  L a  o fic ia la  organo de la B rita  «  O lim piada »  

komitato, < \V orld  Sport » ,  aranĝis konkurson, kies ce la jo  estas verko de artikolo pri la 

temo : K ie l internacia interkompreno Ifaj amikeco eslas a k ce n ta j per la sporto. S v e d a  sporta 

{«d ago go  kreis projekton pri sportaj konkursoj, en la kadro de la  ĉ i supre montrata konkurso, 
inter la junuloj de la  tuta mondo; ili okazus dum  aparta Tutm onda sporta  iago.

T iu  tutmonda tago devus, laŭ la propono, esti aranĝata de U . N . L a  venkintoj ricevu 

diplomon en esperanto, subskribitan de la regnestroj d e  la  landoj reprezentataj en la 
konkursoj. L a  celo de la  propranto estas pretigi la vojon por ke E speran to  fariĝu la oficiala 

lingvo de la internacia sportmovado. L a  koncernatoj sin turnu al Sven ska Espcran lo-Forbundelt 
T egelbacken . Stockholm.

T U R IS M O

~  IT A L A  E S P E R  A N T O  F E D E R A C IO  «g is  ĉe T O I  R I N G  C L U B  IT A LI A N O  por

ke gi mem proponu ke Esperanto estu pritraktota, kiel intem acia lingvo de I tuta t uris loro,

sur In tagordo de A L L IA N C E  IN T E R N A T IO N  A L E  D L  T O U R IS M E  okaze de In jarkun
veno de 19 4 9 - 11 ) l  R IN G  E LETI f I A LI A N O  jam akceptis la  proponon,

Por ke la  inicitito de ia Itala. Esperanto F ed erata» sukcesu, estas utile, eĉ necese, ke Ia 

c Touring-Cltib » el la dlversaj Endoj ankaŭ akceptu ĝin. N i petas do tiujn ci niaj samideanoj, 
kiuj estas v iglaj turistoj, ke ili uzu sian influon ĉe Turism a A socio, jie.r sukcesigi la gravan 

flatan iniciaton. E sta s  rimarkinde ke Taurina Citi!) tle Belgium- akceptis Esperanton en sla
leksiko

P ropagan da Sekretario.

___
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LES ENTREPRISES

DERKS G .  F A E S
16, Schoenmarkt, 16

226, Rogierstrato, BRUSELO
T e l. : 15 .1 9 .9 2 ANTVERPENO

Entrepreno de ----- -- Por via MUZIKO,

KONSTRUAJOJ RADIO kaj GRAMOFONO

Por viaj esperantaĵoj, 
libroj, insignoj k. c. P A S T E L O J . . . .

Esperantista Librejo P A S T I  L L E  P E C T  O R A L E

24, Bodenbroekstrato, 24 
T e l. : 11.71 0 3  BRUSELO S V V I N N E

kni ankaŭ havigos a l vi nacilingvajn  librojn, 
revuojn Ifaj gazelojn , k a j tiuspecan e n  c i u j  a p o t e k o j

skribmaterialon.

I REĜA BELGA LIGO ESPERANTISTA I
|  A S O C I O  S U N  P R O F I T A  C E L O  §

E  Prezidanto  : D -ro  P. K E M P E N E E R S ,  19, avenuo M ontjoie, Bruselo. EE
ai V ic-P rezidantoj : F -ino A . J E N N E N .  72, rue cTAlbnnie, Bruselo. E
E  S -ro  M . J A U M O T T E ,  44, avenuo D e  Bruyn, W ilrijk-A ntverpcno. E
E Ĝ enerala Sekretario : S -ro  Inĝ. C . V A N D E V E L D E ,  23 0 , Peter Bcnoitluan, M erelbekc. E
=  Protokola Sekretario : S -ro  A d v . A .  J U S T E ,  F leurus. E

=  Kasisto :  S -ro  A .  T A S S I N ,  I, rue Sain t-Joseph , L a  Louviere. =
E H elp a  K a s i s t i n o S-in o  J .  P L Y S O N ,  185, rue Jourdan , Bruselo . |5

|  KOMBINATAJ KOTIZOJ |

I  Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto Asocio i  i
(IEL kaj UEA kunigitaj) e=

=  I. S im p la  membreco (enhavas membrecon al la  loka G rupo •—  se ekzistas —  al la E  j

L ig o  kaj al la internacia organ izajo ; rajtigas ricevi la Bultenon de la  L igo , =  i
E  kaj la internacian k u p o n a jn  por servoj) . . .  .......................................  fr, 75 =
E  I:um ilia membro (sam e, escepte la Bultenon) ..............................................  35  ==

=  II. M em breco kim individua aliĝo  al la Internacia organ izaĵo  : E  |
E  a )  M em bro {mn Ja rlib ro  : =
E  kiel S im pla  m em bro: ricevas krome la Jarlibron  kaj ĝian a ld o n o n .......................... E
E  b ) M em bro A bonanto  ; H
E  kiel membro kun Ja r lib ro ; ricevas krome la monatan internacian gazeton t Fji 1

=  <J E speran to  » ..................................................................................................................................  183 =
E  o) M em bro Subtenanto :  =

E  kiel membro-abonanto pagas pli altan kotizon por helpi la movadon .............. 300  E

=  III . B on faran ta  M em bro  memvole aldonas 25  f r. al sia kotizo, speciale por helpi ai =  i
|  R . B . L. E . E  J
E  P ag u  al via loka grupo; se ne ekzistas, al poŝtcekkonto 1337.67 de R eĝa  B elga  L ig o  E  j
=  Esperantista. E
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